
— az 1049/2001 rendelet 8. cikkének megsértése, amennyiben 
a Bizottság nem megfelelően bírálta el az ITAK konzorcium 
által benyújtott megerősítő kérelmet, ebben az esetben sem 
küldött semmilyen átvételi elismervényt, végül pedig úgy 
vélte, hogy a beadványra a válasz tekintetében előírt határidő 
lejártát követően is válaszolhat; 

— a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban az 
1049/2001 rendeletben, valamint az erre vonatkozó ítélke
zési gyakorlatban rögzített általános elvek megsértése. A 
Bizottság még azt is megtette, hogy nem nyújtotta azokat 
az információkat, amelyeket korábban már továbbítottak a 
felperesnek; 

— végül pedig a felperes az 1049/2001 rendelet 4. cikke (2), 
(3), és (6) bekezdésének alperes általi megsértésére is hivat
kozik. 

( 1 ) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 145., 43. o., magyar 
nyelvű különkiadás 1. kötet, 3. fejezet, 331. o.). 

A Törvényszék 2009. december 18-i végzése — Balfe és 
társai kontra Parlament 

(T-219/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 51/86) 

Az eljárás nyelve: francia 

A második tanács elnöke elrendelte az ügy részleges törlését. 

( 1 ) HL C 205., 2009.8.29. 

A Törvényszék 2010. január 5-i végzése — Shell Hellas 
kontra Bizottság 

(T-245/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 51/87) 

Az eljárás nyelve: francia 

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 193., 2009.8.15. 

A Törvényszék 2010. január 5-i végzése — Société des 
Pétroles Shell kontra Bizottság 

(T-251/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 51/88) 

Az eljárás nyelve: francia 

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 193., 2009.8.15. 

A Törvényszék 2009. december 14-i végzése — Serifo 
kontra Bizottság és Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 

Végrehajtó Ügynökség 

(T-438/09. sz. ügy) ( 1 ) 

(2010/C 51/89) 

Az eljárás nyelve: olasz 

Az ötödik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését. 

( 1 ) HL C 312., 2009.12.19.

HU C 51/48 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.2.27.


